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MKA1530

PASSIVE LOUDSPEAKER

Descrição

MKA1530 - Caixa acústica full range de 2 vias,
projetada para resposta de 50Hz a 18kHz.
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Conta com um driver de titanium (com divisor
passivo 6dB/8ª) de faixa ampla e baixíssima distorção em
uma corneta de diretividade constante. Para a via de graves
utiliza um alto-falante de 15 polegadas em gabinete bassreflex.
A construção em gabinete compacto possibilita a
montagem em lugares que dispõem de pouco espaço, mas
mantendo excepcional resultado sonoro.
O gabinete em plástico injetado, associado com a
tela de proteção frontal com pintura eletrostática preta
fornece alto grau de proteção e excelente “design”.
Sistema de “fly point” especial com dois pontos na
face superior, dois pontos na face inferior e quatro pontos na
parte traseira preparados para terminal olhal M8.

Características

Dimensões
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430

410mm

470mm

695mm

PCaixa acústica full range com duas vias;
P1x Alto-falante de 15” + 1x Driver Titanium;
PFormato trapezoidal / monitor;
PResposta em frequência 50Hz a 18kHz
PEntrada com conectores speakon 4 pólos;
PImpedância nominal de 8 Ohms;
PPotência elétrica máxima admitida de 300W RMS ;
P Sistema de “fly point” com pontos de fixação para rosca M8;
P Pintura eletrostática preta para a tela de proteção e o
painel;
P Gabinete em plástico injetado.

45°
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Ideal para utilização em conjunto com a caixa
modelo MKA1550A.
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Especificação

Unidade

Condições e Comentários

Acústica
Range de Operação

60 a 20k

Hz

Resposta em Freqüência (±10dB)

50 a 18k

Hz

129

100 x 40

dB SPL
Graus

Range de frequência máximo recomendado.A resposta de
frequência depende das condições acústicas do ambiente
Medida em campo livre, plano ao terra, resolução de 1/3 de oitava a
2 metros de distância
Valor calculado
Horinzontal x Vertical

100

Hz

Parâmetro

Pressão Sonora Máxima de Pico
Cobertura
Corte Sistema Multi-Vias
Valor Recomendado
Transdutores
Low
Mid-High
Impedância Nominal

High-Pass - 24dB/8ª
Bass Reflex
Driver Titanium

1x 15”
1” Compression Driver
8

W

300
600

W
W

Potência Admissivel

RMS
Musical
Dados Gerais
Conectores
Peso
Construção

2x Speakon® 4 pólos

18,8

kg

Líquido

Plástico injetado

Tela

Aço

Dimensões
Altura
Largura
Profundidade

695
470
410

Pintura eletrostática preta

mm
mm
mm
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Observações
PUtilize sempre bons amplificadores de potência garantindo maior vida útil para os transdutores (aconselhamos os amplificadores da marca
Markaudio);
PUtilize sempre cabos e conexões de alta qualidade. Aconselhamos a utilização dos cabos e conectores fornecidos pela empresa Wire Conex
(www.wireconex.com);
PEm caso de problemas com os transdutores contactar imediatamente a assistência técnica da Markaudio. Em hipótese alguma efetue reparos
sem orientação técnica qualificada.
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